
DECRETO Nº 466/15, de 15 de junho de 2015

SÚMULA: Declara de Utilidade Pública áreas de terras,
localizadas no Município de Arapongas/Pr., para fins
de Desapropriação e Instituição de Servidão de
Passagem pela Companhia de Saneamento do Paraná -
SANEPAR.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e na conformidade com o disposto no
Art. 2º, 5º, Letras “e” e “h”, e Art. 6º, do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786
de 21 de maio de 1956, e a vista do contido no Ofício 25/
2014 - USPOND, da Companhia de Saneamento do Paraná
– SANEPAR, conforme processo protocolado sob nº
012888/2014.

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica Declarada de Utilidade Pública para fins de
Desapropriação e Instituição de Servidão de Passagem
amigável ou judicial pela Companhia de Saneamento do
Paraná – SANEPAR, as áreas de terras abaixo descritas,
bem como as benfeitorias que possam sobre ela existir,
com fulcro nos Artigos 2º, 5º, “e” e “h” e 6º do Decreto-
Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº
2.786 de 21 de maio de 1956:

Área 1- DESAPROPRIAÇÃO – 249,56 m², parte do lote
de terras “A”, subdivisão do quinhão nº 11, da medição
judicial da Fazenda Três Bocas, matrícula 9408, do 1º
Serviço Registral de Arapongas, de propriedade de
Alberto Giocondo ou a quem de direito pertencer.

DESCRIÇÃO: Área do Poço 3: Uma área de terras
destinada a Área do Poço 3, com as seguintes divisas e
confrontações abaixo descritas: FRENTE: Confronta
com a Estrada Municipal com os rumos SW 21º14’14”
NE e distância de 11,67 metros e SW 06º16’17” NE e
distância de 6,04 metros. LADO DIREITO: Confronta
com o próprio Lote A, com rumo NW 68º45’46” SE e
distância de 15,53 metros. LADO ESQUERDO: Confronta
com o próprio Lote A, com rumo NW 68º45’46” SE e
distância de 14,00 metros. FUNDOS: Confronta com o
próprio Lote A, com o rumo SW 21º14’14” NE e distância
de 17,50 metros, perfazendo assim a área acima descrita.
Memorial e planta elaborados pelo Técnico em
Agrimensura, Reginaldo Rossetto, CREA nº 5641-TD/
PR, Art: 20143244380.

Área 2- SERVIDÃO DE PASSAGEM – 2.145,90 m², parte
do lote de terras “A”, subdivisão do quinhão nº 11, da
medição judicial da Fazenda Três Bocas, matrícula 9408,
do 1º Serviço Registral de Arapongas, de propriedade
de Alberto Giocondo ou a quem de direito pertencer.

DESCRIÇÃO: Faixa de Servidão da Adutora: Inicia-se a
descrição deste perímetro no vértice 01, na margem da
Estrada Municipal; deste segue confrontando com o
próprio Lote nº A; com o seguinte rumo SW 65º42’24”
NE e distância de 88,64 m, até o vértice 02, deste, segue
confrontando com parte do Quinhão 37-B do lado direito
e do lado esquerdo segue confrontando com o próprio
Lote nº A, com o seguinte rumo SW 08º31’53” NE e
distância de 157,06 metros, até o vértice 03, deste segue
confrontando com próprio Lote nº A, com o seguinte
rumo SE 46º06’36” NW e distância de 111,95 metros, até
o vértice 04, confrontando com o Quinhão 03. O presente
levantamento define o eixo da faixa de Servidão de
Passagem para Adutora, com 6,00 metros de largura,
perfazendo assim a área acima descrita. Memorial e
planta elaborados pelo Técnico em Agrimensura,
Reginaldo Rossetto, CREA nº 5641-TD/PR, Art:
20143244380.

Art. 2º – As áreas a que se refere o Artigo anterior, serão
ocupadas para operacionalização do Poço Giocondo –
P3 e implantação da adutora, necessários para ampliação
do Sistema de Abastecimento de Água do Município de
Arapongas/Pr.

Art. 3º - Fica autorizada a Companhia de Saneamento do
Paraná - SANEPAR, a promover todos os atos judiciais
ou extrajudiciais necessários para a efetivação da
Desapropriação e Servidão.

Art. 4º - Fica reconhecida e instituição de
Desapropriação e Servidão em favor da Companhia de
Saneamento do Paraná – SANEPAR, para os fins
indicados, ficando-lhe assegurado o direito de acesso
às áreas compreendidas no presente Decreto.

Art. 5º - A Companhia de Saneamento do Paraná –
SANEPAR, poderá invocar em juízo quando necessário,
a urgência a que se refere o Art. 15 do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1.941 e suas alterações.

Art. 6º - O ônus decorrente da Desapropriação e
Instituição da Servidão de Passagem das áreas a que se
refere o Art. 1º deste Decreto, ficará por conta da
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.

                                                                                                                            De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007
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Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 15 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO  Nº 494/15, de 19 de junho de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o contido no processo
protocolado sob nº 015293/2014,

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica revogado o Decreto sob nº 653/11, de 20 de
julho de 2011, (referente ao Desmembramento do Lote
de terras sob o nº 200/4 ,com área de 2.443,54 m², situado
na Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município e
Comarca, de propriedade de ANTONIO MILTON
BANDEIRA E OUTROS), em todos os seus termos.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 19 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 495/15, de 22 de junho de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 05, quadra 04, com área de 1.008,46 m²,



situado no Residencial Alto do Vale, neste Município e
Comarca, de propriedade de BOCAIUVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
matriculado sob nº 37.586, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 05,
com área de 504,40 m² e lote nº 05/A, com área de 504,06
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 008374/2015.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 496/15, de 22 de junho de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 06, quadra 05, com área de 1.000,00 m²,
situado no Residencial Alto do Vale, neste Município e
Comarca, de propriedade de BOCAIUVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
matriculado sob nº 37.593, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 06,
com área de 500,00 m² e lote nº 06/A, com área de 500,00
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 008363/2015.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 497/15, de 22 de junho de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o Desmembramento do Lote de

terras sob nº 11, quadra 04, com área de 1.070,60 m²,
situado no Residencial Alto do Vale, neste Município e
Comarca, de propriedade de BOCAIUVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
matriculado sob nº 35.511, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 11,
com área de 521,63 m² e lote nº 11/A, com área de 548,97
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 008373/2015.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 498/15, de 22 de junho de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 02, quadra 05, com área de 1.000,00 m²,
situado no Residencial Alto do Vale, neste Município e
Comarca, de propriedade de BOCAIUVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
matriculado sob nº 35.841, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 02,
com área de 500,00 m² e lote nº 02/A, com área de 500,00
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 008368/2015.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 501/15, de 22 de junho de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o Desmembramento do Lote de
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terras sob nº 10, quadra 05, com área de 1.000,00 m²,
situado no Residencial Alto do Vale, neste Município e
Comarca, de propriedade de BOCAIUVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
matriculado sob nº 37.597, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 10,
com área de 500,00 m² e lote nº 10/A, com área de 500,00
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 008370/2015.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 502/15, de 22 de junho de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 02, quadra 04, com área de 1.012,54 m²,
situado no Residencial Alto do Vale, neste Município e
Comarca, de propriedade de BOCAIUVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
matriculado sob nº 35.510, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 02,
com área de 506,44 m² e lote nº 02/A, com área de 506,10
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 008372/2015.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 503/15, de 22 de junho de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o Desmembramento do Lote de



terras sob nº 10, quadra 04, com área de 1.001,66 m²,
situado no Residencial Alto do Vale, neste Município e
Comarca, de propriedade de BOCAIUVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
matriculado sob nº 37.591, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 10,
com área de 501,00 m² e lote nº 10/A, com área de 500,66
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 008366/2015.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 504/15, de 22 de junho de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 03, quadra 05, com área de 1.000,00 m²,
situado no Residencial Alto do Vale, neste Município e
Comarca, de propriedade de BOCAIUVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
matriculado sob nº 37.592, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 03,
com área de 500,00 m² e lote nº 03/A, com área de 500,00
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 008365/2015.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 508/15, de 22 de junho de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o Desmembramento do Lote de

terras sob nº 13, quadra 02, com área de 1.000,00 m²,
situado no Residencial Alto do Vale, neste Município e
Comarca, de propriedade de BOCAIUVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
matriculado sob nº 37.577, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 13,
com área de 500,00 m² e lote nº 13/A, com área de 500,00
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 008290/2015.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 509/15, de 22 de junho de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 12, quadra 02, com área de 1.000,00 m²,
situado no Residencial Alto do Vale, neste Município e
Comarca, de propriedade de BOCAIUVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
matriculado sob nº 37.576, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 12,
com área de 500,00 m² e lote nº 12/A, com área de 500,00
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 008289/2015.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 510/15, de 22 de junho de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o Desmembramento do Lote de
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terras sob nº 11, quadra 02, com área de 1.000,00 m²,
situado no Residencial Alto do Vale, neste Município e
Comarca, de propriedade de BOCAIUVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
matriculado sob nº 37.575, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 11,
com área de 500,00 m² e lote nº 11/A, com área de 500,00
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 008288/2015.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 511/15, de 22 de junho de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 07, quadra 02, com área de 1.000,00 m²,
situado no Residencial Alto do Vale, neste Município e
Comarca, de propriedade de BOCAIUVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
matriculado sob nº 37.573, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 07,
com área de 500,00 m² e lote nº 07/A, com área de 500,00
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 008287/2015.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 512/15, de 22 de junho de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A :
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.353,
de 16 de março de 2015, o Desmembramento do Lote de



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VII   Nº: 1468 PÁG:04QUINTA-FEIRA - 02/07/2015

terras sob nº 23, quadra 02, com área de 1.000,00 m²,
situado no Residencial Alto do Vale, neste Município e
Comarca, de propriedade de BOCAIUVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
matriculado sob nº 37.581, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 23,
com área de 500,00 m² e lote nº 23/A, com área de 500,00
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 008286/2015.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO
Prefeitura Municipal de Arapongas

TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2015
PARTES: MUNICÍPIO DE ARAPONGAS e
COOPREARA – Cooperativa dos Recicladores de
Arapongas
DO OBJETO: O presente convênio tem por objeto uma
contribuição, por meio de transferência voluntária,
visando a melhoria da separação e reciclagem dos
resíduos sólidos urbano do Município.
DO VALOR: R$129.000,00 (Cento e vinte e nove mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: 12.01 -
11.244.0004.2.049/3.3.50.41.99.99 - FR 000, no valor de
R$129.000,00.
DA VIGÊNCIA: 01/07/2015 até 31/12/2015

Arapongas/Pr., 29 de junho de 2015.

ROBERTO CARLOS HISO
Presidente da COOPREARA

ANTÔNIO JOSÉ BEFFA
Prefeito Municipal

Republicado por Incorreção

PORTARIA nº. 197/15, de 23 de junho de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista da solicitação nº 185/15, de
18/05/15, da SEFIN,

R E S O L V E:
                                      Designar, GUSTAVO BOLZON
NAKANO, matricula n° 97454/1, ocupante do cargo
Assistente II – símbolo CC5, de provimento em
comissão, lotado na Secretaria Municipal de Finanças,
para responder cumulativamente, pela Tesouraria

Municipal, no período de 07 a 26/07/15, de férias da
titular.

Arapongas, 23 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 200/2015, de 25 de junho de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando os Comunicados
Internos 348/2015 e 349/2015 da SEMAS;

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER, a CARMEN ASTUTI BERTASSO,
ocupante do cargo de Secretária Municipal de
Assistência Social, matrícula 70602/5, 30 (trinta) dias de
férias regulamentares, acrescidas de 1/3 (um terço)
previsto no Art. 103 da Lei nº 2.147, de 06/11/92,
referentes ao período aquisitivo 01/01 a 31/12/2014, a
partir de 06 de Julho de 2015.
 
Art. 2º - DESIGNAR, DEISE APARECIDA DE LIMA
SANTOS, ocupante do cargo de Diretora de Gestão do
Sistema Municipal de Assistência Social, matrícula n°.
79820/1, de provimento efetivo, para responder,
cumulativamente, com ônus, pela Secretaria Municipal
de Assistência Social, no período de 06/07 a 04/08/2015
de férias da titular.

Arapongas, 25 de junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná

PORTARIA  0179/15,  de  09 de Junho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado 

do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E: 

CONCEDER, ao Servidor abaixo relacionado ocupante do cargo de 

Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, 

acrescidas de 1/3 (um terço) previsto no Art. 103 da Lei nº 2.147, de 06/11/92, conforme a seguir:

Matrícula Nome Período Aquisitivo Início

96865/1 Pedro Paulo Correa Nazário 01/01/2014 a 31/12/2014 13/07/2015

Arapongas, 09 de Junho de 2015. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO 
Secretário Municipal de Administração 
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PORTARIA IPPASA Nº. 029/15, de 26 de Junho de 2015.

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência, Pensões e 
Aposentadorias dos Servidores de Arapongas � IPPASA, no uso das atribuições 
que lhes foram conferidas pelo artigo 5º, combinado com as disposições contidas 
nos artigos 19 e 20, da Lei nº 3.676/09,  

R E S O L V E :

CONCEDER, à servidora abaixo relacionada, a conversão 
de 1/3 (um terço) de suas férias regulamentares em pecúnia, de acordo com o 
disposto no parágrafo 7º, Art. 127, da Lei nº 2147, de 06/11/92 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Arapongas): 

Matr. Nome Período Aquisitivo Nº processo 
766-8/2 Giuliana Manfrinatto 

Fernandes 
08.08.2014 a 07.08.2015 007895/15 

Arapongas, 26 de Junho de 2014. 

JOÃO MARIANO FILHO 
DIRETOR-PRESIDENTE IPPASA
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IPPASA



 
CONCURSO PÚBLICO CODAR 

 
 

 
EDITAL Nº 010/2015, de 01 de julho de 2015. 

 
 A Companhia de Desenvolvimento de Arapongas – CODAR convoca os 
candidatos aprovados em Concurso Público, realizado através do Edital nº 001 – 
CODAR, de 30 de julho de 2013 e homologado pelo Edital nº 003/2013, de 08 de 
novembro de 2013. 

 Art. 1º - FICAM CONVOCADOS os candidatos aprovados e classificados, 
abaixo relacionados, para comparecerem na sede desta Companhia situada na Rua 
Eurilemos, nº 1.045 – Centro em Arapongas - Paraná, no prazo de 05 (cinco) dias, a 
partir da publicação deste, no horário das 08:00 h às 11:30 h e das 13:00 h às 17:00 h, 
para agendamento do  exame médico admissional, previsto no item 3.1, letra “g”, do 
Edital 001-CODAR, de 30/07/2013, e demais formalidades legais. 

Art. 2º O agendamento para realizar exame médico deverá ocorrer dentro 
deste prazo de 05 dias, previsto no Art. 1º deste Edital. 

 Art. 3º A admissão do candidato considerado apto no exame médico, ocorrerá 
no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data da publicação deste 
edital, após análise e verificação da regularidade da documentação apresentada. 

Art. 4º O não atendimento dos respectivos prazos estabelecidos, tanto para 
comparecer, quanto para assumir a vaga, implicará na inabilitação do candidato para 
o presente concurso, reservando-se a CODAR o direito de convocar o próximo 
candidato da lista de classificação. 

 Art. 5º Este Edital entre em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

INSC. NOME CARGO CLASS. 

1900592-0 LUCIANO RODRIGUES VIEIRA  MOTORISTA II 11º 

1900201-7 CRISTIAN HENRIQUE BORTOLO MOTORISTA II 12º 

 
 

Arapongas, 01 de julho de 2015. 
 
 
 

Alberto de Oliveira Junior 
Diretor Presidente 
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